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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí Sopotničáci,
zastupitelstvo na svém zasedání 14. února schválilo rozpočet obce pro
rok 2007. Rád bych Vás zde proto ve stručnosti poinformoval, kam letos
poputují naše společné - obecní peníze.
Na místní komunikace bylo vyčleněno 411.000 Kč (z toho 30.000 Kč je
určeno na dopravní značky ke zvýšení bezpečnosti u přechodů pro chodce před školou a na dolním konci). S opravami místních komunikací začneme
v první fázi obnovením příkopů, aby voda neničila asfaltový povrch. Tyto
práce (bude-li příznivé počasí) by měly proběhnout 12. - 15. března. V těchto
dnech bude od 6.30 do 15 hodin průjezdnost horního konce komplikovaná,
prosím Vás tedy po tuto dobu o shovívavost a pochopení.
Pan farář zažádal Pardubický kraj o dotaci na opravu kostela (zejména
omítek), která by měla stát více než půl milionu korun. Spoluúčast obce na
této akci bude v případě získání dotace činit 55.000 Kč. Tělovýchovná
činnost 50.000 Kč. Veřejné osvětlení 289.000 Kč. Územní plán 100.000 Kč.
Na ten budeme ještě žádat o dotaci, která bývá zpravidla 60 %. Projekt
kanalizace 60.000 Kč. Mateřská škola společně s jídelnou obdrží 881.000 Kč,
základní škola 1.083.000 Kč.
V částce plánované na svoz odpadů - 640.000 Kč je počítáno
s navýšením proti loňskému roku. Věřím však, že letos utratíme naopak
méně. Počítáno je i s šedesáti tisíci na hasičské auto - v případě, že SDH
obdrží dotaci. Na činnost a vybavení mají hasiči 40.000 Kč. Další podstatnou
položkou je 2.053.000 Kč na činnost místní správy a platy.
Dostavbu bytovky budeme financovat z úvěru. Ten máme možnost
čerpat až do výše 2,5 milionu. V bytovce byly v únoru dokončeny rozvody
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ústředního topení a zahájeny práce na kotelně. Probíhají stavební úpravy na
kůlně, zahájena byla rekonstrukce dvora a opěrné zdi.
Krom těchto nejvýznamnějších položek ještě zmíním, že se na OÚ sešly
žádosti od místních spolků. I těm jsme vyšli vstříc: osvětová beseda 10.000
Kč, SRPŠ při ZŠ 6.000 Kč + 3.000 Kč pro ZŠ na fotbalový turnaj, SRPŠ při
MŠ 5.000 Kč, myslivci 5.000 Kč, SDH 5.000 Kč na činnost s mládeží,
dechovka 4.000 Kč. Všechny spolky, které zažádaly, část finančních
prostředků obdržely (pouze kromě jedné žádosti, neboť se jednalo o
neregistrované sdružení).
Kompletní rozpočet je k nahlédnutí na obecním úřadě a na úřední desce,
nebo si jej můžete stáhnout na www.sopotnice.cz - úřední deska.
Věřím, že všechny tyto obecní peníze vynaložíme účelně, ke zvelebení a
rozvoji naší obce.
Josef Vondráček
Váš starosta

Výpis z usnesení
zasedání zastupitelstva obce konané 14. 2. 07
Ø ZO schvaluje rozpočet obce Sopotnice pro rok 2007
Ø ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
Sopotnice se subjekty Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Sopotnici,
ZŠ Sopotnice, Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ v Sopotnici,
Sopotnické dechovce, Sboru dobrovolných hasičů a Mysliveckému
sdružení Sopotnice, a pověřuje starostu jejich podpisem.
Ø ZO bere na vědomí zprávu komise pro výběr pojišťovny pro pojištění
obecního majetku.
Ø ZO schvaluje směrnici o cestovních náhradách.
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Ø ZO pověřuje starostu provedením místního šetření na pozemku parc.č.
1045/18 v k.ú. Sopotnice za účelem možného prodeje tohoto pozemku
s tím, že o případném vyhlášení záměru prodeje rozhodne rada obce.
Ø ZO pověřuje starostu obce jednáním s Královéhradeckou diecézí za
účelem vyřešení majetkoprávních vztahů ohledně budovy fary.
Ø ZO pověřuje starostu jednáním o uzavření veřejnoprávní smlouvy
některých činnostech obecní policie s Městem Ústí nad Orlicí.

zasedání rady obce
Ø Rada schvaluje Sopotnické dechovce možnost užívat znak obce v souladu s vyhláškou č. 2/2006 o znaku a vlajce obce Sopotnice a jejich
užívání.
Ø Rada pověřuje starostu podpisem „Smlouvy o poskytování služeb
souvisejících s výkonem regionálních funkcí“ s Městskou knihovnou
v Ústí nad Orlicí.
Ø Rada schvaluje ČČK příspěvek ve výši 1700,- Kč na úhradu nákladů
spojených s uspořádáním masopustu.
Ø Rada povoluje MŠ Stonožka čerpat prostředky na nákup nové pánve
z Fondu reprodukce investičního majetku Mateřské školy Stonožka
v Sopotnici.
Ø Rada zamítá změnu travnaté plochy u budovy školní jídelny na odstavnou
plochu pro motorová vozidla. Parkoviště pro motorová vozidla bude
vybudováno v prostoru nad farou.
Ø Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 1045/18 o
rozloze 22 m2 v k. ú. Sopotnice
Ø Rada bere na vědomí připomínky ředitelky MŠ p. Diblíkové ohledně
situace ve školní jídelně.
Ø Rada bere na vědomí zprávu ing. Jiřího Martince o TJ Sopotnice.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o výpisy z usnesení. Plná znění jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Z naší školy
Okresní kolo v dějepisné olympiádě
13. února reprezentovali naši školu v okresním kole dějepisné olympiády
konané v Ústí nad Orlicí žáci 9. ročníku Jiří Martinec a Denisa Faltusová.
Přes vysokou náročnost zadání okresního kola se naši žáci v konkurenci
studentů z gymnázií a nejlepších žáků ZŠ v okrese neztratili. Jiří Martinec se
umístil na 22. místě a Denisa Faltusová na 27. místě.
Školní kolo olympiády v Aj
Dne 14. 2. se v naší škole konala olympiáda v Anglickém jazyce. Účast
nebyla příliš hojná (pouze 3. žáci), ale kvalita účastníků byla o to vyšší. Po
náročném rozhodování poroty se na 1. místě umístil J. Martinec, na 2. místě
Aneta Panušová a na 3. místě Jana Jedlinská (všichni 9. ročník).
Všem zúčastněným děkujeme za předvedené výkony.
Pythagoriáda
Žáci 6. a 7. třídy vyzvali v pátek 16. 2. 2007 k souboji paní Matematiku zúčastnili se školního kola tradiční matematické soutěže. Po
šedesátiminutovém klání nad patnácti úlohami byli žáci značně vyčerpáni,
nejlepších výsledků dosáhli Damián Volcov (6. roč.) a Václav Peterka (7.
roč.) Bohužel nikdo z řešitelů nezískal 9 bodů potřebných pro postup do
okresního kola. Příště musíme být lepší!
Sportovní aktivity
22. 2. navštívili žáci 3. – 9 . ročníku kluziště v Ústí nad Orlicí. Bruslení u
dětí sklidilo velký úspěch.
Žáci prvního stupně zahájili plavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí.
Turnaj v Člověče, nezlob se má svého vítěze
Po delší přestávce způsobené nemocností se ve čtvrtek 15. 2. konalo 2.
kolo školního turnaje v oblíbené společenské hře. Do finále postoupily 3
dívky - Martina Kočová (6. roč.), Marija Chubyrko (7. roč.) a Tereza
Kiselová (8. roč.). V souboji něžného pohlaví zvítězila nakonec M.
Chubyrko. Všem zúčastněným dětem děkujeme a přejeme hlavně pevné
nervy - někdy jim totiž chyběly.
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Filmové kroniky na Habřince měly úspěch
Po týdenní přestávce pokračovala projekce filmových kronik obcí České
Libchavy a Sopotnice na Habřince v neděli 11. února 2007. Diváci shlédli
snímky Vítání občánků v Českých Libchavách (1991), Hrátky na rybníku
v Českých Libchavách (1991), Módní přehlídka v jídelně JZD při srazu
rodáků (1993). Přestože se jednalo o snímky z filmové kroniky Českých
Libchav, byla opět početná účast i ze Sopotnice. Promítání sledovalo 110
diváků.
Při pátém promítání 18. února 2007 byly 125 přítomným občanům
představeny filmy z produkce Josefa Hradeckého: Jak se dělá pochod (1980),
Mistr kovář (Josef Lédr – 1982), 32873 (film o Anně Martincové-Tomšové –
1984), Lásky Jiřího Faltuse (umělecký knihař ze Žamberka – 1986),
Bronzové písmo (výroba písmen pro knihaře-1988), U Malu (draní peří 1989), Řezbář Václav Skalický (1989), Jak se rodí Krakonoš (výroba figurky
Krakonoše řezbářem z Jílemnice – 1990), Její veličenstvo královna (včelař
Jan Hledík – 2005), Josef Mach z Krušova (řezbář a včelař ze Šumavy –
1994).
K poslednímu, šestému promítání se sešel na Habřince v neděli 25. února
2007 opět slušný počet diváků – 145. Po úvodním slovu sopotnického
starosty ing. Vondráčka byly promítány pouze dva delší snímky: 110. výročí
Sboru dobrovolných hasičů v Českých Libchavách (2005) a po přestávce,
v níž všichni přítomní obdrželi malé občerstvení, snímek Svěcení znaku a
praporu obce Sopotnice (2006).
Na závěr vystoupil starosta Českých Libchav pan František Šalda, který
poděkoval organizátorům, pánům Vinzensovi a Hradeckému i všem občanům
obou obcí, kteří v tak hojném počtu promítání navštěvovali. Podle ohlasů
vyjádřil přesvědčení, že úspěšný projekt bude mít pokračování i příští zimu,
což přítomní potvrdili potleskem. Konstatoval, že obě obce měly vždy k sobě
velmi blízko a že doufá, že spolupráce bude úspěšně pokračovat i
v budoucnu. Organizátoři projektu se vyjádřili v tom smyslu, že snímků je
dost a že tedy podobné promítání kronik může ještě několik let pokračovat.
Při šesti promítacích nedělních odpoledních shlédlo na 770 diváků 25
snímků s celkovou dobou promítání 734 minut. Průměrná účast na jedno
odpoledne byla 128 občanů obou obcí. Spokojenost tedy je na obou stranách.
Organizátoři jsou spokojeni s účastí a ohlasy, diváci se skladbou snímků,
s příjemným prostředím chaty Habřinka a s dopravou obecním autobusem. A
všichni už se těší na pokračování příští zimu.
mc
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Z naší mateřské školy
Zveme děti a jejich rodiče k ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2007/2008, který se uskuteční v mateřské škole
29.3.2007 (čtvrtek) od 15,30 hod.- 16,30 hod.
Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti smyslově, tělesně a duševně
zdravé, starší tří let.
K docházce do MŠ se mohou také zařazovat děti od dvou let věku, které
v příslušném školním roce (2007/2008) dovrší věku tří let na základě
vyjádření pediatra, a děti zdravotně postižené po projednání s odborným
lékařem.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky.
O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.
Akce, které jsme prožili…
30. ledna jsme navštívili s dětmi divadelní představení v Ústeckém
divadle pod názvem: “Ham, ham, ham, velký hlad já mám“. Pohádka se
odehrávala na louce plné květin, které byly ztvárněné velkými slunečníky.
Pak se ale objevila velká housenka, která je chtěla sníst…Ale jak už to chodí
v pohádkách, všechno dobře dopadlo. Dětem se představení líbilo, protože se
u něho nejen bavily, ale i srdečně zasmály J !
Další divadlo, které jsme shlédli 20. února v Ústeckém divadle, bylo
s názvem: „Kašpárek a drak“. Pohádka pojednávala o tom, jak kašpárek
zachránil princeznu a celé království od zlé čarodějnice. Pohádka byla velmi
krásná, plná písniček a děti se zapojily do děje, protože pomáhaly kašpárkovi
osvobodit princeznu, kterou si nakonec vzal za ženu. Na konci představení si
děti mohly zatancovat s hrdiny pohádky na jevišti. Toto divadelní představení
sklidilo veliký potlesk, nejen u malých diváků.
KOUZELNÍK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V SOPOTNICI
26. ledna se v Základní škole konalo kouzelnické představení, na které
byly pozvané i školičkové děti. Představení bylo plné úkolů, soutěží a
legrace. Děti soutěžily vždy ve dvojicích děvče x chlapec a ten, kdo věděl
nebo udělal dříve zadaný úkol vyhrál. Děti si odnesly spoustu sladkostí a
obrázků.
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BAREVNÉ DNY
1. 2. Č E R V E N Ý DEN J
15. 2. Ž L U T Ý DEN J
27. 2. M O D R Ý DEN J
28. 2. Z E L E N Ý DEN J
Barevné dny se stávají oblíbenou součástí předkarnevalových časů.
V tyto dny děti, ale i paní učitelky, chodí v té barvě, která na ten den připadá.
Celý den si o té barvě povídáme, malujeme, vyhledáváme a zpíváme… Děti
se vždy na barevné dny těší a přemýšlí, co si červeného, žlutého, modrého
nebo zeleného všechno vezmou. Završením všech barevných dnů je již
dlouho očekávaný KARNEVAL.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V SOPOTNICI
Dne 17. února proběhlo na Obecním úřadě v Sopotnici Vítání občánků.
Přes velkou absenci dětí (chřipka), jsme se nakonec sešli v počtu pěti dětí –
Daneček Javorski, Michalka Žežulová, Lucinka Špačková, Eliška Martincová
a Davídek Martinec. Děti recitovaly maminkám, tatínkům a malým
občánkům básničky a předávaly dárečky. Dětem se básničky zdařily a tak
nakonec nechyběla malá odměna. Touto cestou rodičům děkujeme za
spolupráci!!!
Markéta Motlová
SOVY VE ŠKOLCE
V nedávné době nás navštívila paní, kterou známe už z různých
prezentací zvířátek. Tentokrát nám dovezla ukázat sovy. Do třídy nastěhovala
3 exempláře (Puštíka, Sovu pálenou, Výra velkého). Děti seděly kolem stolu
a pozorně sledovaly sovy, které měli téměř na dotek. Dozvěděli jsme jaké
jsou u nás známé druhy sov, jaký mají hlas a jaké mají zvyklosti. Dokonce si
děti mohly sovu pohladit, ale pozor jen po bříšku, aby jí nerozbili ochranný
mastný film na křídlech. Přednáška byla moc zajímavá a dokonce se našlo
pár odvážlivců z řad mladších dětí, kteří si byli ochotni vzít sovu na ruku.
Samozřejmě, měli koženou speciální rukavici. Kromě sov nám paní přiblížila
i útulek a zvířata, o která v něm pečuje.
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Naším posledním výtvarným počinem byla výroba „Holky vařečky“.
Děti si již v prvním pololetí donesly vařečky a díky sponzorskému daru jsme
měli dost vařeček pro všechny děti, které se nespokojily jen s jedním
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exemplářem. Děti dostaly vařečky v jejichž kulaté části byli navrtány 3 díry.
Nejprve děti vařečkám vybarvily obličej a vlasy. Paní učitelky jim nalepily
mrkací očička, pomohly prostrčit dírkami vlásky a zavázat šatičky. A v tu
chvíli byla moc hezká dekorativní panenka hotová.
Mgr.Nicol Brožová
Co nás čeká v měsíci březnu?
Tradiční akce jako jsou Karneval ve školce, Jarní výlet Pod horu,
Pyžamový den, plánovaná je také exkurze do zrenovované místní knihovny.
První jarní dny přivítáme jako každoročně výletem do Potštejna, kde se ve
spolupráci s tamní MŠ rozloučíme se zimním obdobím - vynášením Morény.
Pozvánka na „Odpoledne s rodiči“
Termíny: 6.3., 27.3., 17.4., 24.4., 22.5., 29.5., 12.6., 19.6.2007
Místo: Mateřská škola v Sopotnici Od: 14,30 hod. Do: 16,00 hod.
Diblíková Michaela

Kroužek mladých hasičů
Při sboru dobrovolných hasičů v Sopotnici funguje již několik let také
kroužek mladých hasičů. Ten se schází pravidelně každý týden. Náplní je
výcvik v požární ochraně, znalost a údržba požární techniky, účast na cca. 10
soutěžích ročně. Krom toho také zájmová činnost zaměřená na základy
požární ochrany a požárního sportu, výlety, soutěže a exkurze u
profesionálních sborů. Hlavním cílem kroužku je vychovávat v obci nové
generace hasičů, kteří budou konat „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu
a sobě ku cti.“
Do kroužku Mladých hasičů přijmeme chlapce i dívky ve věku od sedmi
do třinácti let. Přihlášky ve tvaru jméno, příjmení, adresa a rodné číslo
zasílejte na adresu Martin Diblík Sopotnice 228, 56115. Předběžné přihlášky
či případné dotazy Vám rád zodpovím na tel. čísle 602 175 484.
Martin Diblík, vedoucí Mladých hasičů
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Osvětová beseda připravuje výstavu
Jak bylo uvedeno v kalendáři akcí pro rok 2007, připravuje osvětová
beseda na přelom března a dubna výstavu pod názvem Řemesla a živnosti
v Sopotnici. Přípravy jsou v plném proudu, neboť vernisáž by se měla konat
v pátek 30. března 2007. Realizační tým sám sebe postavil před nelehký úkol
– shromáždit potřebné informace a dostatek exponátů. Nedaří se vše zcela
podle představ. Informací je málo. V písemných pramenech téměř nic a
pamětníků na starší doby také ubylo. Pokud jde o hmotné památky, důkazy
řemeslnické dovednosti našich předků, není to o mnoho lepší. Přesto
organizátoři výstavy věří, že záměr se podaří. V přípravě je také spisek na
stejné téma jako výstava, který by pro budoucí časy zvěčnil další úsek
historie obce a jejích obyvatel.
Obracíme se na všechny občany s prosbou o pomoc. Poskytněte nám
své vzpomínky, které mohou upřesnit to, co máme dosud v nedostatečném
povědomí. Vyhledejte doma staré fotografie, které se týkají tohoto tématu a
zapůjčte nám je. Necháme je ofotografovat a neporušené vrátíme zpět do
vašich rodinných alb a archívů. Pokud máte ještě ve svých domácnostech
některé věci a předměty staršího data vzniku, které by mohly být dokladem
staré řemeslnické dovednosti, zvláště od sopotnických řemeslníků, sdělte
nám to a podle dohody nám je na výstavu poskytněte. Také bychom přivítali
řemeslnické nářadí či menší stroje, reklamní tabule, vývěsní štíty apod.
Budeme vděčni za každou pomoc. Na koho se obrátit jistě víte, ale pro
úplnost: jsou to členové OB, pánové Hradecký, Langr, Kašpar, ing. Novák, a
Coufal st., případně starosta ing. Vondráček. Věříme, že naši prosbu
neoslyšíte a předem děkujeme za každou i sebemenší pomoc. Nezapomeňte
také, že plánovaný termín výstavy se rychle blíží a svou případnou nabídku
pomoci neodkládejte.
O výstavě bude veřejnost informována obvyklým způsobem:
pozvánkami, plakáty a obecním rozhlasem. Těšíme se s vámi na shledanou
na výstavě!
mc
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Studny
V poslední době se hodně hovoří o evidenci studní. Týká se to bohužel i
nás. Zákonem č. 20/2004 Sb. byla omezena platnost povolení k odběru
povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům
podzemních vod z domovních studní určených pro zásobování pitnou vodou.
Co z toho vyplývá? Kdo máte studnu vyhloubenou před rokem 1955,
stavte na OÚ v Sopotnici pouze vyplnit formulář. Složitější je to se studnami
mladšími. Ty je třeba ohlásit na Městském úřadě v Ústí nad Orlicí, Odbor
životního prostředí (v budově radnice). Zde požadují i vyjádření
hydrogeologa (ale s tím zatím nespěchejte, neboť v tomto je mezi úředníky
spousta nejasností a prý se chystá i změna).

Vítání občánků
V sobotu 17. února přivítala naše obec 5 nových občánků. Aničku
Martincovou, Jiřího Martince, Tomáše a Zuzanu Honzíkovi a Valentýnu
Petříčkovou. Obřad začal ve 14 hodin ve vyzdobené zasedací místnosti
obecního úřadu. Kulturním vystoupením jej mile doprovodily děti z mateřské
školy, na housle zahrála za doprovodu p. uč. Martince Míša Lžičařová se
svojí učitelkou Zdeňkou Felgrovou. Slavnostní proslov pronesl starosta a
celým programem provázela Dita Hájková. Po zápisu rodičů do pamětní
knihy obdrželi na závěr naši nejmladší malý dárkový balíček a pamětní list každý se svým jménem a svojí fotografií. Na kameru vše zaznamenal Josef
Hradecký a Stanislav Barvínek pořídil fotodokumentaci.
Tuto malou slavnost pro naše nejmenší a jejich rodiče zorganizovala
Kulturní a sociální komise.

Pozvánka na nejbližší kulturní akce
16.3. Sportovní ples U Šafářů.
17.3. Prodej dortů od 8 hodin ve školní jídelně.
Prodej domácích dortů, drobného cukroví a koláčů. Pořádá Klub žen.
25.3. Koncert skupiny Generace, dívčí vokální okteto z Ústí nad Orlicí,
vystoupí v místním kostele.
30.3. - 4.4. Výstava Řemesla a živnosti v Sopotnici, uskuteční se v zasedací
místnosti OÚ, pořádá OB.
30.4. Pálení čarodějnic na Humparku.
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Osvětová beseda Sopotnice
Ø Rada obce jmenovala vedoucím Osvětové besedy Sopotnice pana
Miloslava Coufala.
Ø Osvětová beseda si pořídila nové razítko se znakem obce.
Ø Zastupitelstvo obce schválilo v obecním rozpočtu potřebnou částku
k restaurování historického praporu vojenských vysloužilců. Prapor byl již
předán firmě Velebný z Ústí nad Orlicí k restaurování a zakázka by měla
být hotova do tří měsíců. Restaurování proběhne ve dvou etapách. Letos
bude restaurován vlastní prapor a snad v příštím roce pamětní stuhy.
Ø Dění kolem navrácení smírčího kříže úspěšně pokračuje. Podrobnější
sdělení přineseme v některém dalším čísle SZ.
Ø Jak bylo již uvedeno, připomíná se letos v Sopotnici 110 výročí ustavení
Ochotnicko čtenářské besedy v roce v roce 1897. Hlavní letošní akce
osvětové besedy se budou pořádat na počest tohoto výročí.

Místní pošta
Na základě připomínek občanů vznesených na zasedání zastupitelstva
14. února, inicioval starosta na ředitelství pošt rozšíření otevírací doby pro
veřejnost na místní poště. Požadavek byl zaměřen na delší provoz
v odpoledních hodinách a znovuzavedení provozu sobotního.
Pan ředitel vyšel částečně vstříc a od března 2007 bude na místní poště
otevřeno každou středu do 16.30. Se zavedením sobotního provozu bohužel
v budoucnu počítat nemůžeme.
Komu nevyhovuje pracovní doba místní pošty, máte možnost požádat,
aby Vám pošta trvale ukládala poštovní zásilky nebo poukázky u jiné
ukládácí pošty. Žádost musí být podána písemně a může být uplatněna nebo
odvolána na kterékoliv poště. U konkrétní zásilky můžete požádat, a to i
telefonicky po sdělení údajů o zásilce, o její uložení na Vámi zvolené poště.
V obou případech můžete žádosti podat i prostřednictvím elektronické
podatelny (www.cpost.cz). Cena za službu se nevybírá.
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Ze sportu
Z turistiky
Pochod Přes tři hrady je k dnešnímu dni ve stadiu příprav, takže jen
stručně s čím novým odbor KČT TJ Sopotnice v přípravě počítá.
• Letos to bude 35 ročník, tedy jubilejní. Několik vylosovaných účastníků
obdrží suvenýry.
• O spolupráci se přihlásila opět firma Coca-Cola.
• V jednání je spolupráce s místním Klubem žen.
• Dopoledne bude na hřišti vyhrávat Sopotnická dechovka .
• Na odpoledne zajistil fotbalový oddíl skupinu Makadam z Ústí nad Orlicí.
• Měřit krevní tlak by měla opět přijet Oborová zdravotní pojišťovna.
• Po loňském vyčerpání starých zásob budou nové medaile a diplomy.
• Největší novinka letošního pochodu: V areálu Domova pod hradem na
Žampachu budou mít start i cíl dvě nové trasy, určené především pro
rodiče s dětmi. Budou to pěší trasy na 5 a 15 km. Organizaci tam zajistí
pracovníci Domova pod hradem a členové našeho odboru.
Na závěr jen připomínka: 35. roč. DP Přes tři hrady a 23. roč, CJ Přes tři
hrady na kole se koná v sobotu 5. května 2007. Pochod se jde obráceně oproti
loňskému ročníku, tedy na 15 km Litice – Potštejn, na 30 km ŽampachLitice-Potštejn, na 50 km Lanšperk-Žampach-Litice-Potštejn. Cyklotrasy
směřují do podhůří Orlických hor a budou uvedeny v propozicích.
Podrobnější informace v příštím čísle SZ a v propozicích pochodu.

Nová cyklostezka do Potštejna
Pod tímto nadpisem informoval v pondělí 26. 2. 2007 Orlický deník o
nové studii cest vhodných pro bezpečnou jízdu na kole z Ústí nad Orlicí na
Vochtánku, do Potštejna a do Litic. Nad studií navrhované cyklostezky se
sešli k jednání starostové Libchav, Českých Libchav, Sopotnice, Potštejna a
Záchlumí. Studie využívá ve velké míře místních komunikací a přilehlých
cest. Některé navržené cesty bude nutno obnovit, přibude také několik
nových úseků. Rozpočet podle studie vychází na 25 mil. Kč a cyklostezka by
mohla být zprovozněna v roce 2009. Rozpočet počítá i se zbudováním nové
lávky u chaty Kamarád. Realizace tohoto projektu by měla vést k nárůstu
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návštěvníků v romantické oblasti v okolí Potštejna a Litic. Nová cyklostezka
by navazovala na další budovanou síť cyklostezek Letohrad-Ústí-Choceň a
Česká Třebová-Ústí. Mohli by ji bezpečně využívat i ti, kteří dojíždějí do
Ústí do práce či do škol na kolách.
Podle Orlického deníku vybral mc

Hokejisté bojují ve II. lize
Ve II. lize minihokejového Computer Shop cupu pokračovali Tygři TJ
Sopotnice těmito zápasy:
Bejci Koldín – Tygři TJ Sopotnice
4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Tygři TJ Sopotnice – TJ Sokol Líšnice
3:9 (1:5, 1:3, 1:1)
Tygři TJ Sopotnice –Buldoci V. Skrovnice 3:3 (1:0, 1:2, 1:1)
Pašáci Jehnědí – Tygři TJ Sopotnice
2:2 (2:0, 0:1, 0:1)
Dosud bylo odehráno 5 zápasů, z nichž naši Tygři 1 vyhráli, 2 hráli
nerozhodně a ze 2 odešli poraženi. Při pasivním skóre 16:21 drží zatím 6.
místo mezi devíti mužstvy. Zbývají sehrát 3 zápasy.
mc

Na Humparku smutek
Letošní zima je velmi krutá k lyžařům, zejména k těm v nižších
polohách. Sníh nepřišel! Je konec února a na Humparku se lyžovalo jen o
jednom víkendu a to ještě v neděli pršelo. Veškerá pečlivá letní příprava
členů SK Humparek vyšla naprázdno. Všichni říkají, že takovou zimu
nepamatují. Naděje na nový sníh, který by dovolil alespoň ještě chvíli si letos
v Sopotnici zalyžovat, je téměř nulová. Nezbývá, než obrnit se trpělivostí a
čekat, že snad příští sezóna bude lepší.
mc

CK DUŠEK TOUR míří za sněhem
Letošní zima bez sněhu běžkařům v našich polohách vůbec nepřeje,
takže je nutno za sněhem vyjíždět do vyšších poloh. Proto pan Josef Dušek
zorganizoval dva autobusové zájezdy do hor.
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Dne 10. února 2007 směřoval první zájezd do Krkonoš. Trasa vedla
z Jánských Lázní přes Černou horu, Kolínskou boudu, Lyžařskou boudu,
Liščí horu, Bufet na rozcestí, Klínové boudy do Strážného. Délka trasy asi 25
km. Za slunečného počasí se 46 účastníků projelo po upravených tratích
skutečně dobře. Odpovídala tomu také nálada v autobuse při zpáteční cestě.
Druhý zájezd, tentokrát do Jizerských hor, proběhl dne 24. února 2007.
Odjezd se pro poruchu autobusu asi o hodinu opozdil, ale vše se stihlo
v termínu. Zvolená trasa směřovala z Jizerky, přes Pešákovnu, Smědavu,
Kasárenskou, na Knajpu a zpět po modré značce na Jizerku. Akce se
zúčastnilo 30 běžkařů, kteří si pochvalovali dobře upravenou trať. Počasí sice
zrovna moc nepřálo, ale nikomu to viditelně nevadilo. Všichni si užívali
možná už posledního letošního sněhu.
jd

Z naší historie
Okolí našeho kostela
Na jaře ve zpravodaji číslo 3/2006 vyšel článek věnovaný panu faráři
Josefu Bezdíčkovi a přestavbě fary a kostela. Protože fara má dnes zcela jiné
využití, dovolte, abychom se vrátili ještě k několika drobnostem, které se
tohoto tématu týkají. Nejsou nijak zásadně důležité, ale myslím, že neškodí
dozvědět se, co následovalo.
27. října 1912 byl kostel slavnostně vysvěcen a předán k dalšímu
užívání. V předcházejícím článku už nebylo místo věnovat se změně
kostelního okolí, které v poslední době znovu prochází úpravami.
Prostranství před kostelem, jak si určitě starší generace vzpomenou, bylo
osázeno lipami, z nichž se tu dnes nachází pouze malá část. Většina z nich
musela ustoupit rozšiřování silnice. V almanachu vydaném při příležitosti
svěcení obecních symbolů najdete několik pěkných reprodukcí fotografií, na
kterých uvidíte náves, jak ji už neznáme.
Lípy byly sázeny v rámci tzv. stromkových slavností. První se
uskutečnila zásluhou školní rady (František Malý – starosta obce, Josef
Bezdíček – správce farnosti, Josef Podhájecký – řídící učitel, Jan Drtík –
školdozorce a Josef Čižinský) roku 1907. Žáci od té doby pravidelně na jaře
vyslechli přenášku o prospěšnosti stromů, o zásadách jejich pěstování a
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ošetřování a v závěru zasadili určitý počet stromů. V první roce to byly právě
zmíněné lípy.
Na podzim 1930 byly vykáceny mohutné kaštany a zrušeny cesty, které
vedly šikmo svahem ke kostelní bráně. Jedna od hasičské zbrojnice, druhá od
„velké hospody“. Místo nich bylo vybudováno schodiště, dole pískovcové,
nahoře z litické žuly. Po obou stranách následujícího roku zřídili malý parčík
osázený žáky zdejší školy. Ještě před několika lety tu byly i květinové
záhony, které nyní nahradil souvislý trávník. Záhony byly udržovány péčí
školních dětí a místních žen v rámci brigád na zvelebování obce.
(pokračování příště)
hp

PEDIKÚRA
Jitka Šmídová
vám nabízí ošetření vašich nohou
v prostorách Zdravotního střediska v Potštejně
Provozní doba:
úterý od 12,00 - dle objednání
pátek 9,00 - 13,00
Na vaše objednávky se těším na telefonu 603201747
Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Josef Vondráček, učitelé ZŠ a MŠ, Mgr. Hana
Prachařová, Josef Dušek
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme zároveň, že
uzávěrky jsou vždy poslední den v měsíci. Své příspěvky prosíme zasílejte na
sopotnickyzpravodaj@seznam.cz, popř. zanechte na CD, flashce či disketě (příp. i na papíře) na
obecním úřadě. Děkujeme.
Redakce
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